
 

 

Ås kommune  

  

 

18/00017 
 

MØTEPROTOKOLL 

Formannskapet 
 
Møtetid: 07.11.2018 kl. 18.30 – 20.55 
Sted: Ås kulturhus, Lille sal 
  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. 
  
Møtende medlemmer:  
Ap:    Ola Nordal, Laila P. Nordsveen 
MDG: Erik Wegge Bergvik 
SV: Kristine Lien Skog 
V:  Jorunn Nakken 
H: Stein Ekhaugen, Hilde Kristin Marås 
FrP: Arne Hillestad 
Sp: Marianne Røed 
 
Møtende varamedlemmer/forfall:  
Ingen 
 
Fra administrasjonene møtte: 
Rådmann Trine Christensen, førstekonsulent Vibeke Berggård - sekretær,  
helse- og sosialsjef Marit Roxrud Leinhardt,  
etatsjef for teknikk og miljø Nils Erik Pedersen, 
oppvekst- og kultursjef Ellen Benestad, plan- og utviklingssjef Ellen Grepperud, 
service- og kommunikasjonssjef Anne Eid, økonomisjef Emil Schmidt og 
organisasjons- og personalsjef Wenche Vedhugnes. 
 
Diverse merknader: 
Møtet ble flyttet til Store sal på grunn av mange tilhørere.  
 
Før møtet, kl. 18.00 – 18.30, var det orientering ved økonomisjef Emil Schmidt, og 
opplæring ved controller Paul Ågedal i regneark som partiene kan bruke i arbeidet 
med handlingsprogrammet.  
Partiene bes kontakte Ågedal ved spørsmål eller behov for veiledning om 
regnearket, jf. e-post 08.11.2018 til formannskap, gruppeledere m.fl. 
 
Møteprotokoll godkjent 09.11.2018 
av ordfører Ola Nordal og varaordfører Jorunn Nakken. 
 
Underskrifter: 
 

_____________________             _____________________ 
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Orientering  
 
Ås kirkelige fellesråd - Dialog med formannskapet 
jf. Handlingsprogram 2019-2022, vedlegg 8 Årsbudsjett og handlingsprogram for 
kirken.  Fra Ås kirkelige fellesråd møtte 
 Svend-Kristian Martinsen – nestleder 
 Hege Elisabeth Fagermoen – prost 
 Kristine Thorstvedt – kirkeverge 
 
 
Informasjon fra rådmann 
 
1. Aalerudmyra - rettsak. Status. 
 
2. Åshallen – Status. Sak legges frem. 
 
3. Oppfølging av F-sak 79/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av 

innsigelser til reguleringsplanen. Formannskapet 10.10.2018. 
Etatsjef for teknikk og miljø redegjorde for status. Sak legges frem for 
formannskapet 21.11.2018. 

 
 

  

https://www.as.kommune.no/offentlig-mote-formannskapet-10-10-2018.350480.MD1I544452ofc93.pts.html
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Saker til behandling  

F-86/18 
Omregulering av Solberg syd - Planinitiativ til politisk behandling 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) innstilling 01.11.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd vedtar Formannskapet at 
privat planinitiativ for omregulering av Solberg Syd stoppes.  
 

Det begrunnes med at planinitiativet ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel 
2015-2027, som er gjeldende overordnet plan for området.   
 

Arealinnspillet vurderes i kommende kommuneplanrullering, og eventuell 
omregulering kan ikke igangsettes før en slik avklaring foreligger.  
 

Hovedutvalg for teknikk og miljø ser på prosjektet som et meget positivt initiativ. 
 
Rådmannens innstilling: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd vedtar Formannskapet at 
privat planinitiativ for omregulering av Solberg Syd stoppes.  
 

Det begrunnes med at planinitiativet ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel 
2015-2027, som er gjeldende overordnet plan for området.   
 

Arealinnspillet vurderes i kommende kommuneplanrullering, og eventuell 
omregulering kan ikke igangsettes før en slik avklaring foreligger.  
 
 
Formannskapets behandling 07.11.2018: 
Arne Hillestad (FrP) fremmet FrPs forslag i HTM:  
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd vedtar Formannskapet 
planoppstart for omregulering på Solberg Syd. 
Formannskapet begrunner vedtaket med: Det er et stort behov for seniorboliger av 
denne typen, og området er utredet i forbindelse med siste rullering. Området 
begrenses til å omfatte seniorboligene. Resterende område henvises til 
kommuneplanrulleringen. 
 
Votering:  
HTMs innstilling ble vedtatt 8-1 (FrP) ved alternativ votering mot FrP’s forslag. 
 
Formannskapets vedtak 07.11.2018: 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 andre ledd vedtar Formannskapet at 
privat planinitiativ for omregulering av Solberg Syd stoppes.  
 

Det begrunnes med at planinitiativet ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel 
2015-2027, som er gjeldende overordnet plan for området.   
 

Arealinnspillet vurderes i kommende kommuneplanrullering, og eventuell 
omregulering kan ikke igangsettes før en slik avklaring foreligger.  
 

Ås kommune ser på prosjektet som et meget positivt initiativ. 
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F-87/18 
Lokalisering av lagerbygg for teknisk etat 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs (HTM) utsettelsesvedtak 01.11.2018: 
Saken utsettes og hovedutvalg for teknikk og miljø ber om en sak der også andre 
lokaliseringer av virksomhet og lagerbygg vurderes. 
 
Rådmannens innstilling: 
1. Ett nytt lagerbygg for teknisk etat planlegges etablert på Bjørnebekk. 
2. Eksisterende hangarbygg blir stående inntil framtidig bruk av tomten i 

Brekkeveien 10 er avklart. 
 
Formannskapets behandling 07.11.2018: 
Hilde Kristin Marås (H) fremmet tilleggsforslag om frist for ny sak. 
Formannskapets drøftet seg frem til at ny sak legges frem for HTM innen 1.5.2019. 
 
Votering:  
HTMs utsettelsesvedtak med H’s omforente tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Formannskapets utsettelsesvedtak 07.11.2018: 
Saken utsettes og det bes om en sak der også andre lokaliseringer av virksomhet og 
lagerbygg vurderes. Ny sak legges frem for HTM innen 1.5.2019 og deretter 
formannskapet. 
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F-88/18 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med 
økonomiplan 2019 
 
Administrasjonsutvalgets innstilling 07.11.2018: 
Handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 

_____ 
 
Protokolltilførsel fra de tillitsvalgte 07.11.2018:  
Fra et arbeidsmiljøperspektiv er hovedverneombudet og de tillitsvalgte sterkt 
bekymret over konsekvensene av Rådmannens forslag. Flere av tiltakene med krav 
til omstilling og reduksjon som er foreslått, kan vi derfor ikke støtte. Vi foreslår 
istedenfor at to av tiltakene i Rådmannens alternative innstilling tas med i prosessen 
og arbeides videre med. Dette gjelder punkt 4 og punkt 7 som er eiendomsskatt på 
bolig og å legge ned Kroer skole.  
 
Følgende foreslåtte tiltak med krav til omstilling og reduksjon kan arbeidstakersiden 
ikke støtte: Avvikle seniorpolitiske tiltak, Utsette Åsgård skole og dele opp skolen. 
Spesialundervisning i barnehage, Redusert spesialundervisning i skolen, Kroer skole 
må finansieres innenfor skolemodellen, Redusere antall rektorer ved at rektor ved 
Rustad skole overtar Kroer skole fra høsten 2019/effekt fra høsten 2019, 
Ungdomshusene, Forebyggende helse, flere tiltak som omhandler Hjemmeboende, 
Redusere ressursbruk i pleie og omsorg i institusjon, Administrasjon – Omlegging til 
mer digitale henvendelser og Administrasjon – Redusert service gjennom økt grad av 
selvbetjeningsløsninger. 
 
 
Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 2018s vedtak 06.11.2018: 
Arbeidsmiljøutvalget tar forslag til handlingsprogram 2019-2022 til orientering.  

_____ 
 
Protokolltilførsel fra de tillitsvalgte 06.11.2018:  
Fra et arbeidsmiljøperspektiv er hovedverneombudet og de tillitsvalgte sterkt 
bekymret over konsekvensene av rådmannens forslag. Flere av tiltakene med krav til 
omstilling og reduksjon som er foreslått, kan vi derfor ikke støtte. Vi foreslår 
istedenfor at to av tiltakene i rådmannens alternative innstilling tas med i prosessen 
og arbeides videre med. Dette gjelder punkt 4 og punkt 7 som er eiendomsskatt på 
bolig og å legge ned Kroer skole.  
 
 
Hovedutvalg for teknikk og miljøs vedtak 01.11.2018: 
Forslag til handlingsprogram 2019-2022 tas til orientering. 
 
 
Hovedutvalg for oppvekst og kulturs innstilling 31.10.2018: 
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019 ble 
foreløpig drøftet.  
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Hovedutvalg for helse og sosials vedtak 31.10.2018: 
Hovedutvalget tar rådmannens forslag til handlingsplan til orientering og takker for en 
god og grundig orientering fra helse- og sosialsjef. 
 
 
Klima- og miljøutvalgs innstilling 30.10.2018: 
Saken tas til orientering med følgende forslag: 
 

Nye tiltak i delmål 1.6 (side 32): 
1. Evaluere bruken av blågrønn faktor og praktiseringen av veilederen for 

overvannshåndtering. Tidsfrist 2019. 
2. Klima- og miljøutvalget ser positivt på at det til tross for nedskjæringer på 

andre områder blir opprettholdt midler til å lage en plan for naturmangfold i 
løpet av 2019. Utvalget understreker at dette arbeidet har stor betydning for 
kommunen i denne perioden på grunn av alle pågående og forventede 
reguleringssaker. 

 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes uttalelse 30.10.2018: 
I forhold til Handlingsprogram 2019-2022 vil rådet understreke at de foreslåtte 
kuttene ikke må ramme mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet er meget 
skeptisk til de kutt som er anført for kommunehelsetjenesten og kuttene vedrørende 
hjelpetiltak for hjemmeboende brukere. Kommehelsetjenestens helsehjelp og 
forebyggende virksomhet, samt hjelpen til funksjonshemmede hjemmeboende bør 
ikke reduseres.  
I tillegg er rådet skeptisk til at kommunens innsats i forhold til utformingen av Ås 
sentrum skal reduseres. Dette forhold vil kunne ramme funksjonshemmede sterkere 
enn ressurssterke. 
 
 
Eldrerådets innstilling/uttalelse 30.10.2018: 
Eldrerådet forutsetter at Ås kommune fortsatt skal være en god kommune å bli 
gammel i, jf. delmål 2.6 s. 36. Reduksjon i tjenestene må ikke ramme de aller 
svakeste. 
 

Det bør tilrettelegges for mangfoldige bomiljøer der flere aldersgrupper kan bo 
sammen.  
 

Eldrerådet peker på at det mangler et tilbud til personer som føler utrygghet. 
Det savnes et kommunalt bofellesskap der det er noe tilsyn om dagen og vakt om 
natten og der beboere kan medvirke etter evne.  
 

Eldrerådet forutsetter at kontrakter som inngås med private utbyggere følger opp 
krav til universell utforming. Særlig er det behov for større heiser som kan romme 
store rullestoler og bårer. 
 

Samfunnet krever økt digitalisering. Det bør opprettes et fast tilbud der innbyggerne 
kan henvende seg for å få hjelp og opplæring. 
 

Det må være mulig for mennesker å kunne ta kontakt med Ås kommune direkte eller 
per telefon. 
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Eldrerådet er bekymret for at eldre med begrenset bevegelighet blir utestengt fra Ås 
sentrum. Det bør legges til rette for matebusser eller lignende. 
 

Det er positivt at Ås kommune går over til 24 timers legevakt fra 01.01.2019, jf. s. 68. 
 
 
Ungdomsrådets vedtak 29.10.2018: 
Ungdomsrådet er ikke enige i alle forslag i handlingsprogrammet og har følgende 
kommentarer: 
 
1. Åsgård skole bør prioriteres fremfor utbygging av Moer sykehjem. 
2. Det bør ikke kuttes i tilbudet ved ungdomshusene. De foreslåtte innsparingene 

tilsier at et av ungdomshusene må legges ned. 
3. Det bør ikke kuttes i tilbudet ved kulturhuset og kulturskolen. 
4. Det bør satses på meråpent bibliotek. Bibliotek bør ikke legges ned. 
5. Dersom det blir en rektor for Rustad og Kroer, bør dette også vurderes ved de 

andre skolene. 
6. Dersom Åsgård skole blir utsatt, bør en deling av småtrinn og mellomtrinn kun 

være midlertidig. 
7. Kostpenger til leirskole bør betales av kommunen. 
 
 
Formannskapets behandling 07.11.2018: 
Administrasjonsutvalgets innstilling og protokolltilførsel ble presentert i møtet. 
 
Votering: Rådmannens innstilling ble enstemmig tatt til orientering. 
 
Formannskapets vedtak 07.11.2018: 
Behandlingen fortsetter på neste møte. 
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